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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 27. BŘEZNA 2019 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.  

ThLic. David Bouma, Th.D.  

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

Matěj Jirsa 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.  

Mgr. Karolína Štauberová 

Omluvení členové senátu 

ThLic.Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

MUDr. Jan Fošum  

Bc. Barbora Uchytilová  

David Vopřada, Dr. 

Neomluvení členové senátu 

Bc. Vilém Kubáč  

Hosté 

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. – proděkanka 

pro rozvoj a vnější vztahy 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. – proděkanka pro 

studium 

Barbora Sadilová – zapisovatelka  

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. – tajemnice 

ThLic. Petr Štica, Th.D. – proděkan pro 

zahraniční vztahy 

 

 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů 

Dr. Nespěšná Hamsíková zahájila zasedání ve 14.05, přivítala všechny přítomné členy senátu 

a hosty. Jako skrutátor byla navržena a tichým souhlasem schválena kol. Štauberová. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 

1. Zahájení, určení skrutátorů  

2. Schválení programu  

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 27. února 2019  

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy  

5. Schválení podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 (2. kolo)   

6. Zprávy z pracovních komisí  

7. Různé 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 
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3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. února 2019 

Dr. Nespěšná Hamsíková konstatovala, že zápis byl rozeslán a připomínky k němu byly 

zapracovány.  

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. 2. 

2019. 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Dr. Opatrná omluvila děkana prof. Novotného z důvodu nemoci. Informovala o vzniku 2 

komisí. Předsedou Komise pro etiku ve výzkumu, jejíž existence je nařízena UK, je děkan 

prof. Novotný, místopředsedou prof. Kubín a dalšími členy doc. J. Brož, doc. Sládek, dr. 

Tichý, prof. Vlnas a dr. Vopřada. Ediční komise vznikla na základě nového opatření děkana, 

jejím předsedou je doc. Šmíd a členy doc. J. Brož, dr.  Matějec, dr. Opatrná, dr. Šolcová, dr. 

Tichý, prof. Vlnas a dr. Vopřada. Připravují se akreditace, které budou senátu předloženy k 

připomínkování na příštím zasedání. Byl spuštěn elektronický modul přihlašování na kurzy 

CŽV. KTF získala 4 z 11 podaných projektů GAUK (projekty dr. Šulce, Mgr. Rejmana, Mgr. 

Hamrlové a Mgr. Jenisové). Probíhá podávání projektů GAČR, přihlásilo se 7 řešitelů. Při 

zasedání rady projektu Progres bylo rozhodnuto o rozdělení financí na vnitřní projekty 

Progres akad. pracovníků. Proběhlo první zasedání Ediční komise. 

Probíhá příprava výroční hospodářské zprávy za rok 2018. Budou odeslány tabulky ke 

schválení UK, poté bude textová část předložena senátu k projednání, následně bude vše 

odesláno na RUK. Pokud by měl AS KTF zájem, je možno sjednat schůzi s děkanem před 

dubnovým zasedáním a prodiskutovat tabulky. Připravuje se rozpis příjmů a výdajů KTF pro 

rok 2019, bude senátu předložen. Tajemnice dr. Šolcová informovala o projektech: Nábyteček 

je ke schválení na MŠMT, předpokládá se, že v létě by z něj bylo pořízeno nové vybavení 

knihovny a dovybavena Ovce a P4. KTF v rámci projektu IP obdržela finance na revitalizaci 

kabinetů a kanceláří, plánují se opravy, malování. Zkolabovalo klimatizační zařízení 

v serverovně, bylo nutné urychleně pořídit nové. 

Dr. Opatrná informovala o proběhlé přípravě akvizičního plánu. KTF se zúčastní Dne CŽV a 

absolventů 13. dubna. Běží propagace KTF na portálu Vysoké školy.cz. 

Vznikla 3 nová opatření děkana: Komise pro etiku ve výzkumu, Ediční činnost, Uznání 

splnění kontroly studia předmětu – k tomuto opatření Dr. Oulíková informovala o hlavních 

změnách. Nově se k uznání kreditů bude vyjadřovat garant oboru. Studentům, kteří se vrátí ze 

zahraničí anebo kteří nedokončili studium a chtějí znovu pokračovat, bude nově možno uznat 

až 50 % kreditů (příp. až 75 % v odůvodněných případech). Už nebude možné, aby studenti 

opětovně používali kredity z nižšího stupně studia. Doc. Bartoň se dotázal, zda by si student 

nemohl dopředu splnit předmět z vyššího stupně studia. Dr. Oulíková odpověděla, že to už 

nebude možné, stupně studia jsou nyní neprostupné. Doc. Bartoň vyjádřil svou nespokojenost 

s neprostupností stupňů studia. Dr. Szabo navrhl, aby se uznávání řešilo individuálně a aby se 

např. těm, kdo dosáhli vynikajících výsledků, mohlo uznat všechno. Dr. Opatrná namítla, že 

opatření musí být spíše restriktivní. Kol. Jirsa se dotázal, zda se seminaristům bude uznávat 

latina z konviktu a zda se budou studentům, kteří absolvovali část studia v Itálii, uznávat 

všechny splněné studijní povinnosti. Dr. Oulíková odpověděla, že se dotáže děkana fakulty. 

Dr. Štica informoval o výběrovém řízení v rámci Erasmus+. Blíží se deadline pro různé 

žádosti o zahraniční pobyty v příštím akad. roce. Byly podány žádosti o fond mobility. 

V rámci programu C+ na letní školu bioetiky se přihlásilo asi 5 studentů. Informoval o diskuzi 

o strategii internacionalizace UK. Proběhla mezinárodní konference na téma Svátosti 

v kontextu, které se zúčastnilo asi 30 účastníků ze 4 států. Probíhá jednání o prohloubení 

spolupráce s Erfurtem.  

Senát domluvil schůzi nad hospodářskou zprávou na 3. 4. ve 14:30 hod. Dr. Szabo navrhl do 

budoucna popřemýšlet nad zřízením Ekonomické komise AS KTF. Dr. Opatrná přislíbila 
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rozeslání podkladů k hospodářské zprávě 1. 4. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 

kolegia děkana. 

5. Schválení podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 (2. kolo) 

Dr. Nespěšná Hamsíková informovala o doplnění zářijových termínů v podmínkách pro druhé 

kolo přijímacího řízení. Mgr. Štauberová se dotázala, zda je v prvním kole přijímacího řízení 

možné zažádat o přijetí bez přijímacích zkoušek, přestože termín SZZ bude až poté. Dr. 

Bouma odpověděl, že student bude podmínečně přijat a po složení SZZ dodá potřebné 

náležitosti. Dr. Szabo upozornil na nedodržení citačního úzu v dokumentu. Dr. Štica navrhl, 

aby citace ještě upravili garanti oborů. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 

2019/2020 (2. kolo).  

6. Zprávy z pracovních komisí 

Dr. Szabo ani Dr. Nespěšná Hamsíková neměli žádné nové zprávy z pracovních komisí. Dr. 

Szabo informoval o své práci na překladu konstituce Veritatis gaudium. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí zprávy z pracovních komisí. 

7. Různé 

Dr. Szabo vyjádřil pochvalu spolku Copertino za zdařilé výstavy na chodbě KTF. Dr. Opatrná 

vyzvala k účasti na akci Cross Campus, která proběhne 16. dubna. Kol. Jirsa informoval, že 

za arc. seminář se běhu zúčastní 2 týmy. Dr. Nespěšná Hamsíková pozvala přítomné na 

přednášku I. Housky o vzniku náhrobku sv. Vojtěcha.  

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace v bodu Různé. 

 

UKONČENÍ 

Dr. Nespěšná Hamsíková ukončila zasedání ve 14:55 a poděkovala všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

David Vopřada, Dr. 

předseda AS KTF UK 

 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


